
 

Tisztelt Lakosság! 

Az európai parlamenti választásokra 2019. május 26-án kerül sor. Az európai parlamenti 
képviselők választásán minden felnőtt uniós polgár lehetőséget kap arra, hogy kiválassza, ki 
képviselje az Európai Parlamentben. 
Minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint –ha kérte –az Európai Unió más tagállama 
Magyarországon élő nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy az EP-választáson választójogát 
gyakorolja. Magyarország 21 képviselőt választ az Európai Parlamentbe. 
A választópolgár egy listára szavazhat. A szavazás napján reggel 6.00-tól este 19.00-ig van lehetősége 
a választópolgárnak, hogy szavazatát leadja a lakóhelye szerinti szavazókörben, melynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel. A szavazáskor a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát és 
lakcímét vagy személyi azonosítóját, melyet megtehet személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, 
útlevéllel vagy jogosítvánnyal.  
Amennyiben a választópolgár a szavazás napján nem tartózkodik a lakóhelye szerinti 
szavazókörben, úgy kérheti, hogy a tartózkodási helye szerinti szavazókörbe vegyék fel és itt 
gyakorolhassa a választójogát. Átjelentkezéssel tehát az a választópolgár szavazhat, aki a 
szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő helyen tartózkodik. 

A Helyi Választási Iroda a választópolgár május 22-én 16.00-ig benyújtott átjelentkezési 
kérelme alapján a választópolgárt felveszi azon település szavazókörének névjegyzékébe, ahol 
a választópolgár szavazni kíván (ezzel egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör 
névjegyzékéből). 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a 
szavazatát, mozgóurnát kérhet. 
A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő 
bármely címre. A mozgóurna iránti kérelmet  

a) a Helyi Választási Irodához  

aa) levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb május 22-én 16 óráig, 

ab) személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 óráig,  

ac) május 24-én16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án 12 óráig, 

b) az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, 
május 26-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.  

A szavazás napján szavazóhelyiség áll a választópolgár rendelkezésére, melyben választójogát 
gyakorolhatja. A választójogot a választópolgár az azonosítást és a szavazóköri névjegyzék 
aláírását követően, bélyegzővel ellátott szavazólapon gyakorolhatja. A szavazólapon leadott 
szavazat érvényességének feltétele, hogy a választópolgár két egymást metsző vonal 
segítségével adja le a voksát.  

Amennyiben a választópolgárnak a szavazással kapcsolatban kérdése, nehézsége merülne fel, 
a Szavazatszámláló Bizottság tagjai készséggel állnak a választópolgár rendelkezésére. 

Tisztelettel:  

       Helyi Választási Iroda 


